
 

 

                                               

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

 (двадцять перша  (39) сесія 7 скликання ) 

 

 

 

 

від 05 лютого 2020 року 

        м. Городня 

 

Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої 

(37) сесії Городнянської міської ради 7 

скликання від 03.12.2019 року «Про 

затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та 

надання їху власність для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва на 

землях Городнянської міської ради» 

 

Керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Земельним Кодексом України, Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Городнянська 

міська рада 

                                                       ВИРІШИЛА: 

 

         1.  З метою приведення у відповідність до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внести зміни 

дорішеннядев’ятнадцятої (37) сесії 7 скликання від 03грудня 2019 року «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних  ділянокв натурі (на місцевості) та надання їх у власність для ведення 

товарного  сільськогосподарського виробництва на землях Городнянської міської 

ради», а саме: 

 1.1.Пп. 1.108 п. 1рішення викласти в наступній редакції: 

1.108 Любивець Наталія Михайлівна, 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 39 

 

 

 

 

 

1,0835 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421488000:02:000:3377 

за межами с. Солонівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 



1.2. Доповнити п. 1 рішення пп. 1.116 та пп. 1.117: 

 

1.116 Гречухо Ганна Іванівна, 

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 39 

 

 

 

 

 

1,0835 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421488000:02:000:3378; 

за межами с. Солонівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

1.117 Гречухо Олександр Михайлович  

Городнянський район, 

с. Солонівка,  

вул. Шатили, буд. 41 

 

 

 

 

1,0835 га 

 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (01.01)  

кадастровий 

№ 7421488000:02:000:3379; 

за межами с. Солонівка,  

 Городнянського району  

Чернігівської області 

 

2. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин 

та охорони природи. 

 

 

 

Міський голова                                                                                         А.І. Богдан 
 


